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LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Transportasi

Transportasi pada dasarnya adalah kegiatan perpindahan atau pemindahan

manusia dan barang atau sumber daya lainnya dari satu tempat atau tempat asal

kesuatu tempat lainnya atau tempat tujuan dengan menggunakan alat angkut. Jadi,

jasa yang ditimbulkan oleh transportasi ialah jasa pengangkutan, jasa pemindahan,

atau jasa pengantaran. Bagi penumpang atau pengirim barang transportasi

merupakan media atau sarana bukan tujuan. Namun, orang tidak akan mampu

mencapai tujuan dalam waktu yang dikehendaki tanpa adanya peran trasportasi.

Disinilah vital dan strategisnya peran transportasi dalam memobilisasi orang dan

barang.

Dalam bisnis transportasi pelanggan utama atau pelanggan nyata ada dua

penumpang (pasager) dan pengirim barang (chippers). Penumpang terdiri atas

penumpang dewasa, anak-anak dan bayi. Ada penumpang perorangan ada pula

penumpang keluarga, kelompok atau rombongan.Sedangkan pengiriman barang

terdiri atas perorangan dan kelompok (organisasi/perusahaan). Pengiriman barang

di buktikan dengan dokumen Surat Muatan Udara (SMU). (Suharto,2011)

2.2 Pengertian Study Kelayakan

Studi kelayakan sering disebut juga dengan feasibility study merupakan

bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau

menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Pengertian

layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan atau proyek yang

dilaksanakan memberikan manfaat (benefit), baik dalam arti financial benefit

maupun dalam arti social benefit. Layaknya suatu gagasan usaha atau proyek

dalam arti social benefit tidak selalu menggambarkan layak dalam arti financial

benefit, hal ini tergantung dari segi penilaian yang dilakukan (Yacob Ibrahim,

2009).
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Dr. Suliyanto (2010) menyatakan studi kelayakan bisnis merupakan

penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak

untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk

dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi

semua pihak (stake holder) dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan.

2.3 Peranan Studi Kelayakan

Dilihat dari segi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, peranan studi

kelayakan menjadi lebih penting lagi untuk mengadakan penilaian terhadap

gagasan usaha atau proyek yang mempunyai sumber dana dari lembaga tersebut.

Dengan adanya studi kelayakan dalam berbagai kegiatan usaha atau proyek dapat

diketahui sampai seberapa jauh gagasan usaha yang akan dilaksanakan mampu

menutupi segala kewajiban-kewajibannya serta prospeknya dimasa yang akan

datang. Berdasarkan hasil penilaian ini pula, para pihak perbankan akan

menyetujui atau tidak terhadap permintaan kredit dari proyek atau usaha yang

diusulkan. Perlu juga diketahui, penentuan kredit bukan hanya tergantung pada

studi kelayakan yang diajukan, tapi juga tergantung pada jaminan kredit, koneksi

atau hubungan antara pihak pengusaha dengan pihak perbankan disamping bonafit

tidaknya pengusaha tersebut, namun demikian peranan studi kelayakan

mempunyai andil yang cukup besar dalam mendapatkan kredit.

Dilihat dari segi pembangunan nasional, proyek-proyek yang diusulkan

melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Replita) pada umumnya masih

bersifat makro (pada umumnya masih didasarkan pada skala priorotas dan

kebutuhan dari masing-masing daerah) yang masih memerlukan penjabaran dan

penelaahan dan penilaian dari segi analisis proyek sampai seberapa jauh proyek-

proyek yang diusulkan ini mendapatkan benefit, baik yang bersifat social benefit

maupun financial benefit. Tidak jarang terjadi, dalam pelaksanaan pembangunan,

proyek-proyek mengalami hambatan bahkan kegagalan. Bertitik tolak pada

permasalahan ini, peranan studi kelayakan dan analisis proyek terasa lebih penting

lagi dalam pembangunan nasional untuk mengadakan persiapan dan penilaian

terhadap proyek-proyek yang akan dilaksanakan (Ibrahim, 2009).
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2.4 Lagkah-langkah Studi Kelayakan Bisnis atau Proyek

Studi kelayakan memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya yaitu:

(Suliyanto, 2010):

a. Penemuan ide bisnis

Tahap penemuan ide merupakan tahap seseorang menemuksn sebuah ide

bisnis.Ide bisnis muncul karena peluang bisnis yang dipandang memiliki

prospek yang baik terlihat. Penemuan ide bisnis ini dapat bersumber dari

bacaan, hasil pengamatan, informasi dari orang lain, media masa, maupun

berdasarkan pengalaman.

b. Melakukan studi pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambaran umum peluang

bisnis dari ide bisnis yang akan dilakukan, termasuk didalamnya prospek dan

kendala yang dapat muncul dari bisnis yang akan dilakukan.

c. Membuat desain studi kelayakan

Setelah gambaran umum tentang peluang bisnis dari ide bisnis yang akan

dijalankan diperoleh, langkah selanjutnya ialah membuat desain studi

kelayakan yang akan meliputi penentuan aspek-aspek yang akan diteliti,

responden, teknik pengumpulan data, penyusunan kuisioner, alat analisis data,

penyusunan anggaran untuk melakukan studi kelayakan, sampai dengan

penentuan desain laporan akhir.

d. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan observasi,

wawancaa, maupun kuisioner. Sedangkan sumber data dapat berupa data

primer maupun data skunder.

e. Analisis dan interprestasi data

Analisis data dapat dilakukan dengan analisis kualitatif maupun kuantitatif.

f. Menarik kesimpulan dan rekomendasi

Keismpukan didasarkan pada hasil analisis data untuk memutuskan suatu ide

bisnis/proyek layak atau tidak layak berdasarkan setiap aspek yang diteliti.
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g. Penyusunan laporan studi kelayakn bisnis atau proyek

Format maupun desain laporan akhir harus disesuaikan dengan pihak-pihak

yang akan menggunakan studi kelayakan bisnis. Selain itu, besarnya anggaran

untuk menyusun studi kelayakan bisnis juga harus dipertimbangkan.

2.5 Aspek Pasar Dan Pemasaran

Tujuan aspek pasar dan pemasaran yaitu untuk menguji serta menilai

sejauh mana pemasaran dari produk yang dihasilkan dapat mendukung

pengembangan usaha/proyek yang direncanakan, Faktor utama yang perlu dinilai

dalam aspek pasar dan pemasaran, antara lain (Suliyanto, 2010):

a. Jumlah permintaan produk di masa lalu dan masa kini serta kecenderungan

permintaan di masa yang akan datang.

b. Berdasarkan pada angka proyeksi (perkiraan), berapa besar kemungkinan

market space (market potensial) yang tersedia di masa yang akan datang.

c. Berapa besar market share yang direncanakan berdasarkan pada rencana

produksi.

d. Faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi permintaan di masa yang

akan datang.

e. Strategi apa saja yang perlu dilakukan dalam meraih market share yang telah

direncanakan.

Secara ringkas, baik tidaknya aspek pemasaran dari produk yang

dihasilkan dapat dilihat dari segi daya serap pasar, kondisi pemasaran, dan

besarnya persaingan di masa yang akan datang.

2.5.1 Langkah dalam Aspek Pasar

2.5.1.1 Segmentasi

Segmentasi pasar yaitu kegiatan membagi suatu pasar kedalam kelompok

yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok tersebut terdiri dari konsumen yang

mempunyai ciri atau sifat yang sama atau hampir sama. Setiap kelompok

konsumen dapat dipilih sebagai suatu pasar sasaran yang akan dicapai dengan

strategi marketing mix yang berbeda. Langkah kedua adalah penetapan pasar

sasaran (targeting), yaitu suatu kelompok konsumen yang agak homogen, kepada
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siapa perusahaan ingin melakukan pendekatan untuk dapat menarik dan membeli

produk yang dipasarkan (Assauri, 2013).

Segmentasi pasar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa

variabel berikut:

a. Segmentasi berdasarkan geografi

Segmentasi pasar ini dilakukan dengan mengelompokkan konsumen menjadi

bagian pasar menurut skala wilayah atau letak geografis, yang dapat di

bedakan berdasrkan wilayah, iklim, kota atau desa.

b. Segmentasi berdasarkan demografi atau sosio ekonomi

Segmentasi pasar ini dilakukan dengan mengelompokkan konsumen menjadi

bagian pasar menurut variabel-variabel demografis, seperti umur, jenis

kelemin, pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, pendidikan, kelas

sosial, keturunan, dan agama.

c. Segmentasi berdasarkan psikologis

Segmen pasar dilakukan dengan mengelompokkan konsumen menjadi bagian

pasar menurut variabel pola atau gaya hidup dan kepribadian.

d. Segmentasi berdasarkan tingkah laku

Segmen pasar dilakukan dengan mengelompokkan konsumen menjadi bagian

pasar berdasrkan variabel tingkahlaku atau prilaku orangnya, yang

dipengaruhi dengan tercermin dari ilmu pengetahuannya, sikap, pemakaian

atau tanggapan mereka terhadap suatu produk.

2.5.1.2 Kuisioner

Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pertanyaan

tertutup, di mana kategori yang digunakan oleh skala likert berupa analisis tingkat

kepentingan dan kinerja dengan lima kategori sebagai berikut (Sugiono, 2012) :

Tabel 2.1 Kategori Jawaban Menurut Skala
No Kategori Skala
1 Sangat penting 5
2 Penting 4
3 Cukup Penting 3
4 Kurang penting 2
5 Tidak penting 1

(Sumber : Sugiono, 2012)
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Sedangkan untuk mengetahui jumlah jawaban dari para responden melalui

persentase yaitu digunakan rumus sebagai berikut (Sugiono, 2012):

p = x 100%

Keterangan:

p = persentase

f = frekuensi jawaban

n = skor ideal

2.5.1.3 Uji Validitas dan Reabilitas Data Secara Manual

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam

kuisioner, apakah item-item pada kuisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur

apa yang ingin diukur. Hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien

korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk

menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak (Priyatno, 2012).

Adapun rumus perhitungan uji validitas secara manual adalah sebagai

berikut:
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Dimana:

rxy = Koefisien Korelasi Suatu Item

N = jumlah Sampel

X = Skor Suatu Item

Y = Skor Total

Sedangkan uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui

berhubungan dengan sejauh mana kemampuan alat ukur itu memberikan hasil

yang konsisten dari satu percobaan ke percobaan lainnya (Priyatno, 2012).

Adapun rumus perhitungan uji reliabilitas secara manual adalah sebagai

berikut (Arikunto, 2002):
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Dimana: r11 = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

 2
b = jumlah varian butir/item

2
t = varian total

2.5.1.4 Uji Validitas dan Reabilitas Data Menggunakan SPSS

Uji validitas dilakukan untuk menguji butir-butir pertanyaan kuesioner,

dengan menggunakan software SPSS 17.0 for Windows. Validitas pengukuran

tersebut dapat dilihat pada Corrected Item- Total Correlation tampilan SPSS uji

reliabilitas. Corrected Item- Total Correlation adalah korelasi antara item

bersangkutan dengan total item. Secara umum, jika nilai Corrected Item- Total

Correlation lebih besar dari r-tabel df-2, maka pertanyaan tersebut dapat

dikatakan valid (Ghozali, 2007).

Uji Reliabilitas dilakukan jika butir-butir pertanyaan kuesioner sudah

dinyatakan valid maka perlu diuji tingkat reliabilitasnya dengan menggunakan

teknik. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan reliability analysis yang

terdapat pada software SPSS 17.0 for Windows. Jika nilai cronbach’s alpha if item

deleted lebih besar dari r-tabel df-2, maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan

reliabel. Menurut Nunnally suatu variabel dikatakan realibel jika memberikan

nilai cronbach’s alpha > 0,60 (Ghozali, 2007).

2.6 Aspek Teknis dan Teknologi

Jika analisis pasar dan pemasaran menunjukkan sebuah ide bisnis layak

untuk dijalankan maka jangkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan apakah

bisnis tersebut secara teknis dapat dijalankan atau tidak. Meskipun berdasarkan

aspek pasar dan pemasaran suatu bisnis layak dijalankan, tetapi jika secara teknis

tidak dapat dijalankan dengan baik maka investasi sebaiknya ditunda terlebih

dahulu. Hal ini disebabkan bisnis sering kali mengalami kegagalan karena tidak

mampu menghadapi masalah-masalah teknis (Suliyanto, 2010).
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2.6.1 Hal yang Perlu Dipahami

Beberapa perlu dipahami dalam kaitannya dengan aspek teknis dan

teknologi (Suliyanto, 2010).

2.6.1.1 Penentuan Lokasi Bisnis

Lokasi bisnis adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan, baik lokasi

untuk lahan pabrik maupun lokasi untuk perkantoran (administrasi). Lokasi untuk

lahan pabrik dapat dipisahkan dengan lokasi perkantoran. Namun, pembahasan

buku ini lebih ditekankan pada pembahasan lokasi untuk lahan pabrik karena

pemilihan lokasi pabrik jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pemilihan

lokasi untuk perkantoran (administrasi)

Lokasi bisnis mempunyai pengaruh yang besar terhadap biaya operasional

dan biaya investasi. Penentuan lokasi bisnis yang salah akan menimbulkan beban

tak terbatas bagi perusahaan. Penentuan lokasi bisnis ditentukan oleh beberapa

variabel yang dapat digolongkan menjadi variabel utama (primer) dan variabel

pendukung (sekunder). Bobot kepentingan untuk variabel utama maupun variabel

pendukung berbeda-beda, tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan. Selain itu,

kriteria penentuan variabel utama dan variabel pendukung dalarii penentuan lokasi

bisnis juga dapat berbeda. Artinya satu variabel dapat merupakan variabel utama

dalam penentuan lokasi jenis bisnis “A”, tetapi dapat hanya sebagai variabel

pendukung pada penentuan lokasi jenis bisnis “B”, atau sebaliknya.

2.6.1.2 Pemilihan Mesin Peralatan dan Teknologi

Pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi merupakan hal yang penting.

Hal ini karena kesalahan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi yang

digunakan akan menimbulkan kerugian jangka panjang.

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada pemilihan mesin dan

peralatan.

a. Kesesuaian dengan teknologi

Mesin dan peralatan harus sesuai dengan teknologi yang berlaku sekarang.

Jika teknologi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang

ada maka prosesnya akan ketinggalan sehingga akan kalah dengan para

pesaing lainnya.
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b. Harga perolehan

Harga perolehan mesin, peralatan, dan teknologi harus sesuai dengan besarnya

biaya investasi yang dianggarkan agar tidak membebani keuangan perusahaan

dalam jangkd panjang.

c. Kemampuan

Kemampuan mesin peralatan yang akan digunakan harus sesuai dengan luas

produksi yang direncanakan. Hal ini untuk menghindari idle capasity yang

akan menimbulkan pemborosan atau over capacity sehingga mengakibatkan

kerusakan.

d. Tersedianya pemasok

Ketersediaan pemasok harus dipertimbangkan sehingga pada saat kegiatan

pembangunan dimulai tidak ada kendala dalam hal pengadaan.

e. Tersedianya suku cadang

Ketersediaan suku cadang harus dianalisis secara cermat agar proses

pemeliharaan dan perbaikan karena suatu kerusakan pada mesin dan peralatan

dapat dilakukan dengan mudah

f. Kualitas

Kualitas mesin menentukan keawetan dan kualitas produk yang akan

dihasilkan. Oleh karena itu, kualitas mesin dan peralatan perlu

dipertimbangkan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.

g. Umur ekonomis

Taksiran umur ekonomis harus sesuai dengan keberadaan bisnis yang akan

dijalankan jangan sampai umur ekonomi mesin terlalu pendek sehingga

“habis” sebelum bisnis mencapai tingkat pengembalian investasi.

Teknologi yang paling maju belum tentu sesuai dengan kondisi

perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan teknologi harus mempertimbangkan

manfaat ekonomi yang diharapkan. Selain manfaat ekonomi, ada beberapa hal

berikut juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi.

a. Kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan teknologi

b. Kesesuaian teknologi dengan bahan baku yang digunakan

c. Kemungkinan untuk mengembangkan teknologi di masa yang akan datang

d. Keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain
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2.6.1.3 Penentuan Rute

Rute adalah jalur pelayanan angkutan umum, tentunya dibagi sesuai

dengan data survey keinginan perjalanan penumpang yaitu berdasarkan survey

asal tujuan perjalanan penumpang. Rute memiliki jangkauan pelayanan, jadwal,

frekuensi kedatangan dan keberangkatan angkutan umum, tarif, fasilitas berhenti

(bus stop) dan terminal. Rute bukanlah barang atau hak milik pribadi yang tidak

dapat diubah ubah.

Pengertian Rute bagi pengusaha transportasi adalah rute merupakan

sumber penghasilan mereka, yang harus mendekati pusat keramaian agar

menghasilkan banyak penumpang dan menghasilkan banyak setoran setiap

harinya. (Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan dengan definisi rute diatas)

(www.erikabuchari.com/bus transmusi-menggantikan-bus-yang-ada).

2.6.1.4 Bahan Bakar Dan Sarana Pendukung

Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi.

Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan

dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses

pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas

setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Proses lain untuk melepaskan energi

dari bahan bakar adalah melalui reaksi eksotermal dan reaksi nuklir (seperti Fisi

nuklir atau Fusi nuklir). Hidrokarbon (termasuk di dalamnya bensin dan solar)

sejauh ini merupakan jenis bahan bakar yang paling sering digunakan manusia.

Kendaraan bermotor dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan pengguanaan

bahan bakarnya. Pertama, kendaraan berbahan bakar bensin, seperti motor, mobil

kecil, sedan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu kendaraan berbahan bakar solar,

disebut juga diesel, seperti bus, truk, dan kendaraan besar. Alat transportasi lain

seperti kereta api yang ditarik lokomotif, kapal laut, juga menggunakan solar

(www.wikipedia.org/wiki/bahanbakar).

Sarana pendukung dalam bisnis transportasi adalah penyediaan halte.

Menurut Keputusan DEPHUB 271/HK.105/DRJD/96 ” halte” adalah tempat

perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan

penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Halte secara teknis memiliki
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ketentuan jarak yang berbeda tergantung pada setiap tata guna lahannya, secara

rinci dalam tabel berikut:

Table 2.2 Penentuan jarak halte
No Tata Guna Lahan Lokasi Jarak Tempat Henti (m)

1 Pusat kegiatan sangat padat:

pasar, pertokoan

CBD,

Kota

200-300

2 Padat: perkantoran, sekolah, jasa Kota 300-400

3 Pemukiman Kota 300-400

4 Campuran padat: perumahan,

sekolah, jasa

Pinggiran 300-500

5 Campuran jarang: perumahan,

lading, sawah, tanah kosong

Pinggiran 500-1000

(Sumber: Departemen perhubungan, 1996)

2.7 Aspek Ekonomi dan Keuangan (Finansial)

Jika sebuah gagasan usaha/proyek yang direncanakan telah feasible dilihat

dari aspek pemasaran dan teknis produksi, langkah selanjutnya adalah nengadakan

penilaian dari aspek ekonomi dan keuangan, baik yang menyangkut biaya

investasi, modal kerja, maupun yang berhubungan dengan pengaruh proyek

terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Biaya investasi adalah biaya yang diperlukan dalam pembangunan proyek,

terdiri dari pengadaan tanah, gedung, mesin, peralatan, biaya pemasangan, biaya

feasibility study dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pembangunan

proyek.

Modal kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan

usaha setelah pembangunan proyek siap, terdiri dari biaya tetap (fixed cost) dan

biaya tidak tetap (variable cost). Selain biaya investasi dan modal kerja, yang

perlu diperhatikan juga dalam aspek keuangan adalah sumber modal, perputaran

keuangan, asas pembelanjaan, break even point, dan analisis profit, serta dampak

proyek terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan

dengan adanya pembahasan yang dilakukan dari aspekekonomi dan keuangan

akan menjamin kontinuitas dan kelancaran usaha yang direncanakan (Suliyanto,

2010).
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2.7.1 Dana Investasi

Untuk menentukan jumlah dana investasi secara keseluruhan disesuaikan

dengan aspek teknis produksi, yaitu mengenai (Suliyanto, 2010):

a. Tanah, luas tanah yang diperlukan disesuaikan dengan luas tanah yang

ditetapkan dalam aspek teknis, baik untuk bangunan gedung, kantor, gudang,

perumahan karyawan, halaman, dan lain sebagainya. Jumlah dana yang

diperlukan untuk pengadaan tanah disesuaikan dengan harga yang berlaku.

b. Gedung, gedung yang diperlukan dalam hal ini adalah untuk bangunan pabrik,

kantor, gudang, rumah karyawan, dan lain sebagainya. Untuk menilai biaya

gedung untuk bangunan pabrik tergantung pada aspek produksi, apakah satu

lantai atau dua lantai. Hal ini disesuaikan dengan proses produksi.

c. Mesin, mesin yang digunakan juga disesuaikan dengan aspek produksi, apakah

menggunakan mesin yang mempunyai teknologi tinggi atau tidak. Bermacam-

macam mesin yang dapat digunakan dalam proses produksi tentu telah dinilai

dalam aspek produksi. Demikian pula jumlah biaya yang dikeluarkan untuk

membeli mesin juga tennasuk biaya perakitan dan biaya-biaya lainnya.

d. Peralatan, peralatan yang dimaksudkan disini adalah peralatan produksi

lainnya termasuk angkutan seperti truk, kendaraan roda dua, pompa air, spare

part, alat-alat kantor, dan lain sebagainya. Untuk menilai jumlah biaya

peralatan, disesuaikan dengan jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan dan

dihitung dalam harga berlaku.

e. Biaya pemasangan mesin beserta pemasangan peralatan lainnya juga termasuk

biaya investasi yang perlu dihitung sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

f. Biaya lainnya, seperti biaya feasibility study, biaya survei, biaya impor

mesin/peralatan, dan biaya lain yang berhubungan dengan pembangunan

proyek.

2.7.2 Biaya Modal Kerja

Biaya modal kerja dalam kegiatan usaha/proyek terdiri dari biaya tetap

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost).Biaya tetap adalah biaya yang

tidak dipengaruhi oleh naik turunnya produksi yang dihasilkan, seperti biaya

tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, bunga bank, asuransi, dan lain

sebagainya.Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan
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mentah/bahan pembantu, upah tenaga kerja langsung, biaya transportasi, biaya

pemasaran, dan lain sebagainya. Untuk menentukan jumlah biaya tetap sesuai

dengan rencana yang telah disusun, seperti (Sulisyanto, 2010):

2.7.2.1 Biaya Tetap

a. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung

Jumlah biaya tenaga kerja tidak langsung adalah jumlah tenaga kerja dikalikan

dengan gaji masing-masing yang telah ditetapkan per bulan.Untuk

menentukan jumlah tenaga kerja tetap, baik pada tingkat atasan/pimpinan serta

bawahan disesuaikan dengan banyaknya pekerjaan seperti tergambar dalam

struktur organisasi.

b. Bunga Bank.

Besamya bunga bank dan pengembalian pokok pinjaman pada setiap bulan

disesuaikan dengan kemampuan usaha/proyek yang direncanakan, baik jumlah

kredit, tingkat bunga, serta lamanya waktu pengembalian pinjaman.

c. Biaya Asuransi.

Jumlah biaya asuransi yang harus dibayar tergantung pada besarnya jumlah

aset yang diasuransikan.

d. Dana Depresiasi Penyusutan.

Jumlah dana penyusutan disesuaikan dengan jumlah dana yang dihitung setiap

tahunnya berdasarkan metode yang digunakan.

2.7.2.2 Biaya Tidak Tetap

Biaya tidak tetap juga dihitung pada setiap bulan dan tahun seperti

tambahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya bahan penolong

lainnya sesuai dengan rencana produksi yang telah disusun pada setiap tahunnya.

2.7.2.3 Biaya Operasi Kendaraan

Berdasarkan metode dari departemen perhubungan, perhitungan biaya

operasi kendaraan adalah sebagai berikut (jurnal, Nyoman Sriastuti, 2013):

 Biaya Tetap per Tahun

a. Biaya Administrasi

Admin / th = PKB / th + KIR / th + IU / th + JR /th + IT / th............(2.4)
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Dimana:

Admin / th = Biaya administrasi per tahun.

PKB / th = Biaya pajak kendaraan bermotor (STNK) per tahun.

KIR / th = Biaya KIR per tahun.

IU / th n = Biaya ijin usaha angkutan pertahun.

JR / th = Biaya asuransi jasa raharja pertahun.

IT / th = Biaya ijin trayek per tahun.

b. Biaya Depresiasi

Biaya depresiasi berdasarkan perhitungan metode yang penyusutan yang

terpilih.

 Biaya Tidak Tetap (Variabel) per Tahun

a. Biaya Awak Kendaraan (BAK)

Awak kendaraan terdiri atas sopir dan kodektur.Penghasilan kotor awak

kendaraan berupa gaji tetap, tunjangan sosial dan uang dinasjalan/tunjangan kerja

operasi.

b. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBBM)

Biaya bahan bakar minyak per tahun dihitungdengan rumus:

BBBM/th = BBBM/hr x Ho/th..................................(2.5)

Dimana:

BBBM/th = Biaya bahan bakar minyak per tahun.

BBBM/hr = Biaya bahan bakar minyak per hari.

Ho/th = Jumlah hari operasi per tahun.

c. Biaya Pemakaian Aki

Biaya pemakaian Aki pertahun dihitung denganrumus:

PA/th = JPA/th x HA/unit.......................................(2.6)

Dimana:

BPA/th = Biaya aki per tahun.

JPA = Jumlah aki per tahun.

HA = Harga aki per unit.

d. Biaya Service

Biaya Service terdir atas biaya service kecil yang terdiri dari penggantial oli

mesin, filter oli, oli rem, oli gardan dan lain sebagainya.
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e. Biaya Cuci Kendaraan

Dihitung dengan rumus:

BCK/th = BCK/hr x JHO/th.....................................(2.7)

Dimana:

BCK/th = Biaya cuci kendaraan per tahun.

BCK/hr = Biaya cuci kendaraan per hari.

JHO/th = Jumlah hari operasi per tahun.

2.7.3 Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan biaya investasi dan modal kerja dapat lakukan

melalui dua sumber, yaitu sumber dari dalam perusahaan dan sumber dari luar

perusahaan.Sumber dari dalam perusahaan adalah modal yang berasal dari para

investor sendiri atau modal yang dihimpun atas penjualan saham. Modal dari luar

perusahaan adalah modal yang berasal dari bank, produsen mesin atau peralatan,

dan lembaga keuangan lainnya(Sulisyanto, 2010).

Sehubungan komposisi sumber modal antara modal sendiri dengan modal

yang berasal dari luar perusahaan, sebenamya tidak ada suatu ketentuan untuk

menentukan sehat tidaknya suatu usaha/proyek yang dikerjakan.Namun demikian

semakin besar sumber modal yang berasal dari luar perusahaan semakin besar

beban bunga sebagai biaya modal dalam pelaksanaan proyek. Demikian pula

sebaliknya, tanpa mengadakan pinjaman dari luar, perusahaan mungkin

mengalami kesulitan dalam pengadaan dana, baik untuk biaya investasi maupun

biaya modal kerja.

Apabila sumber dana yang berasal dari dalam tidak mampu untuk

menutupi segala pos-pos pengeluaran, para penyusun studi kelayakan harus

memperhitungkan tentang kemungkinan untuk mendapatkan dana/modal dari luar

usaha/proyek, baik dalam bentuk kredit dari lembaga perbankan maupun

pinjaman-pinjaman lainnya dari pihak luar.

Sumber dana atau modal yang berasal dari luar usaha juga perlu

diperhitungkan seperti tingkat bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman (bentuk

kredit), besarnya pinjaman, dan dihubungkan dengan kemampuan usaha dalam

menutupi berbagai pengeluaran dan cicilan bunga maupun cicilan pengembalian

pokok pinjaman.
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2.8 Depresiasi (Penyusutan)

Depresiasi pada dasarnya adalah penurunan nilai properti atau aset karena

waktu dan pemakaian. Depresiasi pada suatu properti atau aset biasanya

disebabkan karena satu atau lebih faktor-faktor berikut (Pujawan, 2009):

1. Kerusakan fisik akibat pemakaian alat atau properti tersebut.

2. Kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar

3. Penurunan kebutuhan produksi atau jasa

4. Properti atau aset tersebut menjadi usang karena adanya perkembangan

teknologi.

5. Penemuan fasilitas-fasilitas yang bisa menghasilkan produk yang lebih baik

dengan ongkos yang lebih rendah dan tingkat keselamatan yang lebih

memadai.

Besarnya depresiasi tahunan yang dikenakan pada suatu properti akan

tergantung pada beberapa hal yaitu (Pujawan, 2009):

1. Ongkos investasi dari properti tersebut

2. Tanggal pemakaian awalnya

3. Estimasi masa pakainya

4. Nilai sisa yang ditetapkan, dan

5. Metode depresiasi yang digunakan.

Tidak semua jenis properti atau aset bisa didepresiasi. Ada beberapa syarat

yang harus dipenuhi agar suatu aset atau properti bisa didepresiasi, antara lain

(Pujawan, 2009):

1. Harus digunakan untuk keperluan bisnis atau memperoleh penghasilan.

2. Umur ekonomisnya bisa dihitung.

3. Umur ekonomisnya lebih dari satu tahun.

4. Harus merupakan sesuatu yang digunakan, sesuatu yang menjadi usang, atau

sesuatu yang nilainnya menurun karena sebab-sebab alamiah.

2.8.1 Metode-Metode Depresiasi

Banyak metode yang bisa dipakai untuk menentukan beban depresiasi

tahunan dari suatu aset. Diantara metode-metode tersebut, yang sering dipakai

adalah (Giatman, 2007):
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1. Metode garis lurus (Straight Line Depreciation atau SLD)

2. Metode jumlah digit tahun (Sum Of Years Digit atau SOYD)

3. Metode keseimbangan menurun(Declining Balance Depreciation atau DBD)

2.8.1.1 Metode Straight Line Depreciation (SLD)

Metode garis lurus (SLD) adalah metode paling sederhana dan paling

sering dipakai dalam perhitungan depresiasi aset, karena metode ini relatif

sederhana. Metode ini pada dasarnya memberikan hasil perhitungan depresiasi

yang sama setiap tahun selama umur perhitungan aset. Maka, nialai buku aset

setiap aset akhir tahun akan membentuk garis lurus.

Parameter-parameter yang diperlukan dalam perhitungan ini adalah nilai

investasi, umur produktif aset/lamanya aset akan dikenakan depresiasi, nilai sisa

aset pada akhir umur produktif aset (Giatman, 2007).

Rumus: = ( − ).................................................(2.8)

Dimana : SLD = Jumlah depresiasi per tahun

I = Investasi (Nilai Aset Awal)

S = Nilai Sisa Aset Akhir umur produktif

N = Lamanya aset akan didepresiasi

Jumlah aset yang telah didepresiasi selama t tahun adalah:

∑ Dep t = ( − )............................................................................................(2.9)

Nilai buku (book value) tiap akhir t tahun depresiasi adalah:

BV t = I - ∑ Dep t = I - ( − )....................................................................(2.10)

2.8.1.2 Metode Sum of Years Digits Depreciation (SOYD)

Metode ini mempunyai pola pembayaran depresiasi yang tidak sama setiap

tahunnya, yaitu didasarkan atas bobot digit dari tahun pemakaian. Pada tahun-

tahun awal depresiasi yang dikeluarkan lebih besar dari tahun berikutnya, dimana

penurunannya merupakan fungsi dari berkurangnya umur aset tersebut.

Penggunaan depresiasi ini biasanya dikenakan pada aset yang mempunyai pola
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perilaku keuntungan yang besar pada awal investasi dan mengecil sesuai dengan

perjalanan umur investasi (Giatman, 2007).

Rumus:

SOYD t = (I - S)........................................................(2.11)

Dimana :

SOYD t = Depresiasi SOYD periode ke-t

Umur sisa aset = n

Umur sisa aset = umur aset – jumlah periode depresiasi yang telah dibayarkan.

Atau : n = N-(t-1)

Sum of year digits depreciation = ∑ digit = ( + 1)....................................(2.12)

2.8.1.3 Metode Declining Balance Depreciation (DBD)

Metode Declining Balance Depreciation (DBD) mempunyai asumsi

bahwa nilai aset menurun lebih cepat pada tahun-tahun permulaan daripada tahun-

tahun akhir dari usia kegunaannya. Yang amat penting dengan metode ini ialah

nilai jual (nilai sisa) harus lebih besar daripada nol (Giatman, 2007).

Rumus:

R= 1 − ..........................................................(2.13)

Dimana : R = Tingkat/laju depresiasi tahunan

I  = Investasi (Nilai Aset Awal)

S  = Nilai Sisa Aset Akhir umur produktif

N  = Lamanya aset akan didepresiasi

2.9 Evaluasi Investasi

Investasi merupakan kegiatan penting yang memerlukan biaya besar dan

berdampak jangka panjang terhadap kelanjutan usaha.Oleh karena itu, analisis

yang sistematis dan rasional sangat dibutuhkan sebelum kegiatan itu

direalisasikan.

Suatu investasi merupakan kegiatan menanam modal jangka panjang,

dimana selain investasi tersebut perlu pula disadari dari awal bahwa investasi akan

diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain yang secara periodik perlu disiapkan.
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Pengeluaran tersebut terdiri dari biaya operasional (operation cost), biaya

perawatan (maintenance cost), dan biaya-biaya lainnya yang tidak dapat

dihindarkan. Di samping pengeluaran, investasi akan menghasilkan sejumlah

keuntungan atau manfaat, mungkin dalam bentuk penjualan-penjualan produk

benda atau jasa atau penyewaan fasilitas.

Terdapat berbagai metode dalam mengevaluasi kelayakan investasi dan

yang umum dipakai, yaitu:

a. Metode Net Present Value (NPV)

b. Metode Internal Rate of Return (IRR)

c. Metode Payback Period (PP)

Pada dasarnya semua metode tersebut konsisten satu sama lain, artinya jika

dievaluasi dengan metode NPV dan metode lainnya akan menghasilkan

rekomendasi yang sama, tetapi informasi spesifik yang dihasilkan tentu akan

berbeda.

2.9.1 Metode Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) adalah metode menghitung nilai bersih (netto)

pada waktu sekarang (present). Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal

perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun

ke-nol dalam perhitungan cash flow investasi (Giatman,2007).

Net Present Value adalah selisih antara present value dari investasi dengan

nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih (aliran kas operasional

maupun aliran kas terminal) di masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai

sekarang perlu ditentukan tingkat bunga yang relevan.

Rumus :NPV = ( ) − I .................................................................(2.14)

Di mana : CFt = aliran kas pertahun pada periode t

IO = investasi awal pada tahun )

K = suku bunga (discount rate)
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Kriteria keputusan:

Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis

atau tidak, diperlukan suatu ukuran atau kriteria tertentu dalam metode

NPV, yaitu:

- Jika NPV > 0 usulan proyek diterima

- Jika NPV < 0 usulan proyek ditolak

- Jika NPV = 0 nilai perusahaan tetap walau usulan proyek diterima

ataupun ditolak

2.9.2 Metode Internal Rate of Return (IRR)

Berbeda dengan metode sebelumnya, dimana umumnya kita mencari nilai

ekuivalensi cash flow dengan mempergunakan suku bunga sebagai faktor penentu

utamanya, maka pada metode Internal Rate of Return (IRR) ini justru yang akan

dicari adalah suku bunganya disaat NPV sama dengan nol. Metode ini digunakan

untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang

diharapkan di masa datang, atau penerimaan kas, dengan mengeluarkan investasi

awal.Jadi, pada metode IRR ini informasi yang dihasilkan berkaitan dengan

tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan

dalam bentuk % periode tertentu.

Logika sederhananya menjelaskan seberapa kemampuan cash flow dalam

mengembalikan modalnya dan seberapa besar pula kewajiban yang harus

dipenuhi. Kemampuan inilah yang disebut dengan Internal Rate of Return (IRR),

sedangkan kewajiban disebut dengan Minimum Atractive Rate of Return (MARR).

Dengan demikian, suatu rencana investasi akan dikatakan layak atau

menguntungkan jika : IRR ≥ MARR.

Nilai MARR umumnya ditetapkan secara subjektif melalui suatu

pertimbangan-pertimnbangan tertentu dari investasi tersebut. Dimana

pertimbangan yang dimaksud adalah (Giatman,2007):

a. Suku bunga investasi (i);

b. Biaya lain yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan investasi (Cc);

c. Faktor risiko investasi (α).

Dengan demikian, MARR = i + Cc + jika Cc dan tidak ada atau nol,

maka MARR = i (suku bunga), sehingga MARR ≥ i.
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Faktor risiko dipengaruhi oleh sifat resiko dari usaha, tingkat persaingan

usaha sejenis dan manajemen style kepemimpinan perusahaan.

Selain itu juga dapat menggunakan rumus dibawah ini (Husein, 1997):

Rumus:I = ( ) ..............................................................................(2.15)

dimana : t = tahun ke

n = jumlah tahun

IO = nilai investasi awal

CF = arus kas bersih

IRR = tingkat bunga yang dicari harganya

Nilai IRR dapat dicari dengan cara coba-coba (trial and error). Caranya,

hitung nilai sekarang dari arus kas dari suatu investasi dengan menggunakan suku

bunga yang wajar, misalnya 10 %, lalu dibandingkan dengan biaya investasi, jika

nilai investasi lebih kecil, maka dicoba lagi dengan suku bunga yang lebih tinggi.

Demikian seterusnya sampai biaya investasi menjadi sama besar. Sebaliknya,

dengan suku bunga wajar tadi nilai investasi lebih besar, maka coba lagi dengan

dengan bunga yang lebih rendah sampai mendapatkan nilai investasi yang sama

besar dengan nilai sekarang.

Kriteria keputusan:

Jika IRR yang didapat ternyata lebih besar daripada rate of return yang

ditentukan maka investasi dapat diterima.

Rumus lain dari IRR dengan metode interpolasi adalah:

IRR=   )16.2.....(............................................................12
21

1
1 iix

NPVNPV

NPV
i 












Di mana: i1 = tingkat bunga ke 1

i2 = tingkat bunga ke 2

NPV1 = NPV ke 1

NPV2 = NPV ke 2
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2.9.3 Metode Payback Period (PP)

Analisis paybackperiod pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui

seberapa lama (periode) investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi

pulang pokok (break even point). Dengan kata lain payback period merupakan

rasio antara initial cash investment dan cash inflow yang hasilnya merupakan

satuan waktu. Selanjutnya nilai rasio ini dibandingkan dengan maximum payback

yang dapat diterima (Husein, 1997). Lamanya periode pengembalian (k) saat

kondisi break even point adalah (Giatman,2007):

K(PP) = ∑ ≥ 0............................................................................(2.17)

Dimana : k    = periode pengembalian

CFt = cash flow periode ke t

Jika komponen cash flow benefit dan costnya bersifat annual, maka

formulanya menjadi :

K(PP) =
Investasi

Annual Benefit
x periode waktu .....................................................(2.18)

Kriteria keputusan:

Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis

atau tidak, diperlukan suatu ukuran atau kriteria tertentu. Dalam metode Payback

Period ini rencana investasi dikatakan layak (feasible):

Jika k ≤ n dan sebaliknya

K = jumlah periode pengembalian

N = umur investasi


